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Περίληψη 
 

Πολλές εταιρίες παραγωγής λογισµικού, προβλέποντας την ανάγκη των 

τραπεζών για υιοθέτηση νέων καναλιών διανοµής των προϊόντων τους αλλά και για 

µια ολοκληρωµένη παρουσία στο e-banking, ανέπτυξαν προϊόντα λογισµικού τα 

οποία φιλοδοξούν να καλύψουν τις ανάγκες των τραπεζών. Η κάθε εταιρία 

παραγωγής λογισµικού αντιµετωπίζει τον τραπεζικό χώρο µε τη δική της φιλοσοφία 

µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλά διαφορετικά προϊόντα, καθιστώντας την 

αξιολόγηση και επιλογή της κατάλληλης λύσης αρκετά δύσκολη. Στη παρούσα 

εργασία αξιολογήθηκαν δέκα προϊόντα, τα οποία είναι γνωστά στον τραπεζικό χώρο. 

Η επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης έγινε µε βάση τις υποθετικές ανάγκες µιας 

τράπεζας. 

 

 

Abstract 
 

 Many software companies, foreseeing the need of the banks to create new 

delivery channels for their products but also for having an integrated presence in the 

field of e-banking, developed software products in order to cover banks� requests. 

Software companies face the banking field with different philosophy. As a result, 

there are many different products that make the evaluation and the selection of the 

most suitable choice difficult. The choice of the criteria of evaluation has been done 

based on the hypothetical of today�s bank sector. 
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Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές στο ∆ιαδίκτυο 

(e-Banking) 
 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και η δυνατότητα ίδρυσης ιδεατών 

επιχειρήσεων οδήγησε τις τράπεζες να επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτό το νέο 

τοµέα και να ευρύνουν το φάσµα των παρεχόµενων υπηρεσιών τους. Με άλλα λόγια, 

πολλές τράπεζες θέλοντας να παρέχουν υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης στους πελάτες 

τους χωρίς να τους υποχρεώνουν να πραγµατοποιούν τις συναλλαγές τους µέσω των 

υποκαταστηµάτων τους άρχισαν να παρέχουν ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες 

κάνοντας χρήση των υπολογιστών και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών είναι 

τα αυτόµατα µηχανήµατα συναλλαγών (ΑΤΜ), η δυνατότητα απευθείας πληρωµής 

συγκεκριµένων λογαριασµών µέσω του λογαριασµού µας σε µια τράπεζα, η πληρωµή 

λογαριασµών ή η µεταφορά κεφαλαίων µεταξύ λογαριασµών µε τηλεφωνική εντολή 

στην τράπεζά µας, οι τραπεζικές συναλλαγές µέσω προσωπικού υπολογιστή και 

συγκεκριµένου τραπεζικού δικτύου και η χρήση πιστωτικών καρτών. 

Στην προσπάθεια των τραπεζών να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους 

παρέχοντας τη δυνατότητα για υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης από τον προσωπικό 

χώρο του καθενός ανήκει και η είσοδος των τραπεζών στον κυβερνοχώρο. Πλήθος 

τραπεζών στις µέρες µας διαθέτει το δικό του web site πραγµατοποιώντας ένα ευρύ 

φάσµα υπηρεσιών όπως απλή πληροφόρηση για την ίδια την τράπεζα ως οργανισµό 

έως ολοκληρωµένες τραπεζικές συναλλαγές. Στη διεθνή βιβλιογραφία η 

δραστηριότητα αυτή των τραπεζών είναι γνωστή ως internet banking, cyber banking, 

virtual banking, electronic banking, online banking και e-banking. 

Ωστόσο, το «ηλεκτρονικό παρόν» των τραπεζικών επιχειρήσεων δεν 

παρουσιάζει, προς το παρόν τουλάχιστον, οµοιογένεια. Αντίθετα, διαφοροποιείται ως 

προς τον τρόπο διαµόρφωσής του, καθώς υλοποιείται µε τέσσερις διαφορετικούς 

τρόπους. Η απλούστερη και η πιο διαδεδοµένη µορφή συνίσταται σε µια απλή 

ηλεκτρονική σελίδα, µέσα  από την οποία τόσο οι πελάτες του τραπεζικού 

οργανισµού όσο και το επενδυτικό κοινό µπορούν να αντλούν πληροφορίες σχετικά 

µε τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του. Σηµαντικά πιο εξελιγµένη µορφή παρουσίας 

στο διαδίκτυο είναι η «διαδραστική ηλεκτρονική σελίδα» (interactive site), µέσω της 

οποίας το κοινό µπορεί να θέτει συγκεκριµένες ερωτήσεις στην τράπεζα αναφορικά 
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µε ένα ευρύτερο φάσµα θεµάτων από εκείνο που παρουσιάζεται στην απλή 

ηλεκτρονική σελίδα. Η πρώτη εφαρµογή που επιτρέπει στις τράπεζες την παροχή 

υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου είναι το home banking. Για την υλοποίησή του η 

τράπεζα διαµορφώνει ένα κατάλληλο λογισµικό που διανέµει στους ενδιαφερόµενους 

πελάτες της. Στη συνέχεια µε την κατάρτιση ειδικής σύµβασης παροχής τραπεζικών 

υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου, τη χρήση του εν λόγω λογισµικού και την 

ενεργοποίηση κωδικών αριθµών ασφαλείας, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να 

πραγµατοποιούν µέσω του διαδικτύου µια σειρά από τραπεζικές εργασίες (όπως π.χ. 

κίνηση κεφαλαίων και ενηµέρωση λογαριασµών). Ο βασικός περιορισµός αυτής της 

εφαρµογής είναι ότι αφορά αποκλειστικά και µόνο την υφιστάµενη πελατεία της 

τράπεζας, καθώς προϋποθέτει την απόκτηση του ειδικού λογισµικού της τράπεζας. 

Παράλληλα, µε την ραγδαία εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας, δηµιουργήθηκαν και 

οι υπηρεσίες Mobile ή Wap Banking, όπου βασικές τραπεζικές εργασίες εκτελούνται 

µέσω του κινητού. Τέλος, η πιο ολοκληρωµένη µορφή παροχής τραπεζικών 

υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου είναι η περίπτωση του Internet Banking. Σε αυτή 

την περίπτωση ο αντισυµβαλλόµενος πραγµατοποιεί µε τη χρήση του προγράµµατος 

πλοήγησης ένα ευρύ φάσµα συναλλαγών, περιλαµβανοµένης της άµεσης πρόσβασης 

σε τραπεζικούς λογαριασµούς για την ανάληψη ή κατάθεση ηλεκτρονικού χρήµατος, 

χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του πελάτη. 

Η εργασία αυτή θα εστιάσει στη σηµαντικότερη µορφή παροχής παροχής 

τραπεζικών συναλλαγών στο ∆ιαδικτύο, το Internet Banking. Συγκεκριµένα, θα 

παρουσιαστούν και θα συγκριθούν προγράµµατα που προσφέρονται από διάφορες 

εταιρίες και τα οποία απευθύνονται σε τράπεζες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν 

τραπεζικές υπηρεσίες µέσω Internet. Λόγω της ιδιοµορφίας των πιθανών πελατών 

αυτών των προγραµµάτων (τραπεζικοί οργανισµοί), τα προγράµµατα αυτά δεν 

προσφέρονται από τις εταιρίες αυτές στο ευρύ κοινό. Παρόλα αυτά πολλές εταιρίες 

προσφέρουν δοκιµαστικές εκδόσεις του εκάστοτε προσφερόµενου προγράµµατος για 

να µπορεί όποιος ενδιαφέρεται να έχει µια πρώτη επαφή µε αυτό. 
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Παρουσίαση των σχετικών προγραµµάτων  
 

Μετά από εκτεταµένη έρευνα στο ∆ιαδίκτυο για εταιρίες που διαθέτουν  

σχετικά προγράµµατα καταλήξαµε σε εννιά εταιρίες από το εξωτερικό και µία από 

την Ελλάδα. Οι συγκεκριµένες εταιρίες επιλέχθηκαν µεταξύ αρκετών εταιριών οι 

οποίες προσέφεραν παρόµοια προγράµµατα, γιατί προσέφεραν αναλυτικές 

πληροφορίες για τα προϊόντα τους, είχαν σηµαντικούς πελάτες, άρα και αυξηµένο 

κύρος, καθώς και γιατί χρησιµοποιούσαν προηγµένες και καινοτόµες τεχνολογίες 

στην υλοποίηση των προγραµµάτων τους. Τα προγράµµατα αυτά είναι τα εξής: 

1. AXIS� Internet Banking της Digital Insight 

2. BankFrame� της Eontec 

3. Internet Banking της S1  

4. Internet Home Banking της SPARAK Financial Systems 

5. BankNow� της Polaris 

6. CustomerLink� PC Banking της EQUIFAX 

7. Clearvision της Alaric 

8. XCELBANK της XCELSOFT 

9. netSymbols της System Access 

10. Profits της Intrasoft 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραπάνω προγράµµατα. 
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AXIS� Internet Banking της Digital Insight (www.digitalinsight.com) 

 

 

Το AXIS� Internet Banking είναι ένα ολοκληρωµένο πακέτο προγραµµάτων για την 

διενέργεια Internet Banking, ειδικά σχεδιασµένο για χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Οι δυνατότητες του AXIS� Internet Banking βοηθούν να διατηρούνται οι ήδη 

υπάρχοντες πελάτες, να µειώνονται τα έξοδα καθώς και να δηµιουργούνται νέοι 

τρόποι κερδοφορίας. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προγράµµατος, τα οποία το κάνουν 

αποδοτικό και εύκολο στην χρήση, είναι τα ακόλουθα: 

• Προσπέλαση σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασµούς του πελάτη 

• ∆ιεξαγωγή online συναλλαγών 

• Ενηµέρωση υπολοίπων σε πραγµατικό χρόνο µετά από κάθε συναλλαγή 

• Ιστορικά όλων των λογαριασµών 

• Μεταφορές χρηµάτων ανάµεσα σε λογαριασµούς 

http://www.digitalinsight.com/


E-Banking: Σύγκριση σχετικών προγραµµάτων    

Ηλίας Λιάκος � Ευθύµιος Τρίγκας 

9

• Εξαγωγή στοιχείων προς όλα τα γνωστά προγράµµατα χρηµατοοικονοµικής 

διαχείρισης, όπως Quicken και Microsoft Money 

• ∆ηµιουργία πραγµατικών ή υποθετικών χαρτοφυλακίων και παρακολούθηση 

της πορείας των µετοχών σε πραγµατικό χρόνο (µόνο 15 λεπτά καθυστέρηση), 

καθώς και άµεσο υπολογισµό των ζηµιών ή απωλειών 

Με την χρήση επίσης κάποιων βοηθητικών προγραµµάτων η Digital Insight 

προσφέρει ακόµη τις εξής υπηρεσίες: 

• Με το AXIS� Bill Payment µπορεί να πληρώνει ο κάθε πελάτης τους 

λογαριασµούς τους, να δηµιουργεί λίστες µε αποδέκτες των πληρωµών, να 

παρακολουθεί την πορεία των προς εκτέλεση πληρωµών καθώς και πλήρη 

ιστορικό των πληρωµών 

• Με το AXIS� Advanced Target Marketing η εταιρία µπορεί να κάνει 

προσφορές σε κάθε πελάτη µε προϊόντα που µπορεί να τον ενδιαφέρουν  

• Με το Authenticated Online Applications η εταιρία µπορεί να προσφέρει µε 

ασφάλεια µέσω Internet υπηρεσίες όπως έκδοση πιστωτικών καρτών, 

δανείων, νέων τραπεζικών λογαριασµών καθώς και άλλων προϊόντων  

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που µπορούν να υπάρξουν µε την χρήση του 

AXIS� Internet Banking συνοψίζονται στα εξής: 

• Μέσο κόστος ανά ηλεκτρονική συναλλαγή $0.10 ενώ οι κλασσικές 

συναλλαγές έχουν µέσο κόστος $2.36 ανά συναλλαγή. 

• Εύκολες συναλλαγές, αφού µπορεί να συνδεθεί ο καθένας οποιαδήποτε ώρα 

της ηµέρας (µε ποσοστό διαθεσιµότητας 99%) και να εκτελέσει εύκολα 

οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή. 

• Ασφαλείς συναλλαγές αφού τηρούνται οι αυστηρότεροι κανόνες ασφαλείας, 

οι οποίοι εξασφαλίζουν το απόρρητο των συναλλαγών. 

• Είναι επεκτάσιµο, ώστε να καλύπτεται κάθε µελλοντική ανάγκη του 

οργανισµού. 

• Με την χρήση των Java applets µπορούµε να έχουµε µια ανεξαρτησία από 

λειτουργικά συστήµατα καθώς και δυνατότητα να δηµιουργήσουµε νέες 

υπηρεσίες εύκολα και αποτελεσµατικά. 

Μια δοκιµαστική έκδοση του προγράµµατος βρίσκεται στην διεύθυνση: 

www.digitalinsight.com/ps/HB_demo_new/Hb/welcome.html 

http://www.digitalinsight.com/ps/HB_demo_new/Hb/welcome.html
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BankFrame� της Eontec (www.eontec.com) 

 

H Eontec είναι µια ηγέτιδα εταιρία του χώρου της που δραστηριοποιείται πολύ 

καιρό στο χώρο του e-Banking. Σαν κύριο µέσο υλοποίησης του προγράµµατος 

χρησιµοποιείται η Java, αφού η εταιρία ήταν από τις πρώτες που αναγνώρισε το 

µέλλον της Java. To BankFrame� απευθύνεται σε εταιρίες που θέλουν να 

ξανασχεδιάσουν τις διεπαφές τους µε τους πελάτες χρησιµοποιώντας µια σειρά από 

διαδικασίες σε Java. Αποτελείται από µια σειρά από χρήσιµες εφαρµογές που 

ολοκληρώνουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Αυτές είναι: ConsumerLending, 

CorporateBanking, BankTeller, E-CRM, InternetBanking, CallCenter, 

WirelessBanking (WAP), e-Mortgage.  

 

Αναλυτικά οι κυριότερες υπηρεσίες που µπορεί να προσφερθούν είναι: 

• Ευκολία και ταχύτητα στην ανάπτυξη ή/και επέκταση της βασικής εφαρµογής, 

αφού η Java το κάνει αυτό εύκολο 

• Φόρµες εύκολες και φιλικές προς τον χρήστη που καθοδηγούν µε ευκρίνεια τον 

χρήστη 

• Πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασµούς µε υπόλοιπα, ιστορικά και online 

ενηµέρωση µετά από κάθε συναλλαγή 

• Μεταφορές χρηµατικών ποσών µεταξύ λογαριασµών 

• Πληρωµή λογαριασµών 

• Έκδοση επιταγών καθώς και µπλοκάρισµα αυτών όταν χρειάζεται 

• Υπολογισµό απόδοσης χαρτοφυλακίου και χρηµατοοικονοµικός 

προγραµµατισµός 

• ∆υνατότητα στον πελάτη να αποκτήσει µέσω Internet νέο λογαριασµό, πιστωτική 

κάρτα, αµοιβαία κεφάλαια και οµόλογα, δάνεια κ.α. 

• Ασφάλεια στις συναλλαγές µε τον έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη σε πολλές 

φάσεις 

http://www.eontec.com/
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Η αρχιτεκτονική του BankFrame�  βασίζεται στη συναρµολόγηση έτοιµων 

Java διαδικασιών EJB (Enterprise Java Bean�). Η µεθοδολογία σύνδεσης των 

διαφόρων διαδικασιών γίνονται µε  object-oriented τρόπο και είναι γνωστή σαν 

ETHOS (Eontec Handbook of Standards). Άξιο αναφοράς είναι το πρώτο portal για 

banking software το οποίο διατηρεί η εταιρία (www.JavaBanking.com). Το portal 

αυτό φιλοξενεί πάνω από 400 επαναχρησιµοποιήσιµες διαδικασίες EJB (Enterprise 

Java Bean�) και πολλά εργαλεία για όσους θέλουν να ασχοληθούν µε το αντικείµενο 

του Internet Banking. 

 
Μια δοκιµαστική έκδοση του προγράµµατος βρίσκεται στην διεύθυνση: 

www.javabanking.com  

http://www.javabanking.com/
http://www.javabanking.com/


E-Banking: Σύγκριση σχετικών προγραµµάτων    

Ηλίας Λιάκος � Ευθύµιος Τρίγκας 

12

IBS (Internet Banking Solution) της S1 (www.qup.com και www.S1.com)  

 

Το IBS (Internet Banking Solution) προσφέρει στους πελάτες πολλές 

δυνατότητες που το καθιστούν ιδανικό για το Internet Banking. 

 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που προσφέρει το πρόγραµµα είναι: 

• ∆ιενέργεια όλων των συναλλαγών σε πραγµατικό χρόνο  

• Έλεγχος των υπολοίπων για επιταγές, λογαριασµούς, δάνεια κ.α. 

• Πληρωµή λογαριασµών  

• Προστασία από υπεραναλήψεις  

• Ιστορικά όλων των λογαριασµών του πελάτη  

• Εξαγωγή στοιχείων  προς όλα τα γνωστά προγράµµατα οικονοµικής διαχείρισης 

• Μεταφορά χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών 

http://www.qup.com/
http://www.s1.com/
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• ∆υνατότητα έκδοσης µετοχών µε µια αίτηση  

• Αγορά διαφόρων προϊόντων, όπως οµόλογα  

• Εύκολη δηµιουργία e-mail όταν συµβαίνουν διάφορα γεγονότα, όπως χαµηλό 

υπόλοιπα  

• ∆υνατότητα online αιτήσεων για πιστωτικές κάρτες, δάνεια και νέους 

λογαριασµούς  

Αλλά και για τις ίδιες δίνει σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως: 

• Ενιαία διαχείριση όλου του συστήµατος  

• Εύκολος έλεγχος των διεξαγόµενων συναλλαγών  

• Αναλυτικός απολογισµός κάθε ηµέρας 

• Αυτόµατες ανανεώσεις του προγράµµατος µέσα από το internet  

Μεγάλη είναι και η ασφάλεια που εγγυάται το πρόγραµµα. Αναλυτικά: 

• Εσωτερικά firewalls 

• Αλφαριθµητικοί κωδικοί εισόδου   

• Μέχρι τρεις αποτυχηµένες προσπάθειες εισόδου  

• Κλείδωµα του λογαριασµού αν µείνει ακίνητος για δύο µήνες 

• Χρησιµοποίηση Secure Sockets Layer (SSL)  

• Κρυπτογραφηµένη µετάδοση δεδοµένων 

• Χρησιµοποίηση του VeriSign Global ID (128-bit κρυπτογράφηση)  

• Ο Server είναι ανεξάρτητος από τα mainframe της εταιρίας  

• Ανίχνευση και αποτροπή κάθε απόπειρας υποκλοπής στοιχείων από τον ΗΥ του 

πελάτη 

• Κατάλληλη δροµολόγηση της κίνησης ώστε να είναι πάντα διαθέσιµες οι 

υπηρεσίες  

 

Η δοκιµαστική έκδοση του προγράµµατος βρίσκεται στην διεύθυνση: 

www.qup.com/product_demo.html 

 

http://www.qup.com/product_demo.html
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SPARAK Internet Banking της SPARAK (www.sparak.com) 

 

Η εταιρία SPARAK Financial Systems προσφέρει σε όλες τις ενδιαφερόµενες 

τράπεζες ένα βραβευµένο προϊόν για να διεξάγουν Internet Banking. Σε συνδυασµό 

και µε άλλα προϊόντα της SPARAK οι τράπεζες µπορούν να έχουν ένα εξαιρετικό 

αποτέλεσµα. 

Το προϊόν της SPARAK έχει αρκετά πλεονεκτήµατα όπως η πλήρης παροχή 

βοήθειας και υποστήριξης από την εταιρία σε κάθε ζήτηµα που προκύπτει. Ακόµη 

καλύπτεται και από εγγύηση επιστροφής των χρηµάτων αν δεν µείνει ικανοποιηµένος 

ο πελάτης. 

Πιο αναλυτικά µε το SPARAK Internet Banking η εταιρία µπορεί να προσφέρει 

στον πελάτη: 

 

http://www.sparak.com/
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• Άνοιγµα νέων λογαριασµών 

• Παρακολούθηση των υπολοίπων των λογαριασµών µαζί µε ιστορικό µε όλες τις 

διεξαχθείσες συναλλαγές 

• Μεταφορά κεφαλαίων ανάµεσα σε λογαριασµούς 

• Αιτήσεις για απόκτηση πιστωτικών καρτών και δανείων 

• ∆ηµιουργία αυτόµατων αναφορών σχετικά µε τις κινήσεις των λογαριασµών 

• Αποστολή e-mail που ενηµερώνουν για την εµφάνιση συγκεκριµένων 

καταστάσεων των λογαριασµών των πελατών 

• Εξόφληση αυτόµατα λογαριασµών κατόπιν ηλεκτρονικής εντολής του πελάτη 

• Εξαγωγή των στοιχείων σε µορφή κατάλληλη για επεξεργασία από προγράµµατα 

όπως το Quicken και το Microsoft Money 

 

Μεγάλη έµφαση δίνει η εταιρία και στην προστασία των δεδοµένων του πελάτη 

καθώς και στην ασφάλεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συναλλαγών. Προς αυτής 

την κατεύθυνση η εταιρία χρησιµοποιεί firewalls καθώς και άλλες τεχνικές 

προστασίας από ανεπιθύµητες υποκλοπές. Γι� αυτό άλλωστε προτείνει να 

χρησιµοποιείται ο δικός της server SPARAK 3000. Με την ενοποίηση των προϊόντων 

SPARAK Internet Home Banking, SPARAK Cash Management και SPARAK 3000 

προσφέρεται ένας ασφαλές και αποδοτικό περιβάλλον για την διεξαγωγή του Internet 

Banking. 

 

Μια εικονική τράπεζα που προσοµοιώνει την τελική τράπεζα βρίσκεται στην 

διεύθυνση: www.sparakbank.com 

 

http://www.sparakbank.com/
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Banknow της Polaris (www.polaris.co.in) 

 

H Polaris από την έναρξή της, παρέχει λύσεις λογισµικού για τον οικονοµικό τοµέα. 

Έχει παραδώσει πάνω από 500 επιτυχηµένα projects και βρίσκεται µέσα στις 

κορυφαίες εταιρείες της Ινδίας. Πραγµατοποιεί συµµαχίες µε άλλες επιτυχηµένες 

εταιρείες του χώρου µε σκοπό την προσφορά ολοκληρωµένων λύσεων. 

Πρόσφατα, ίδρυσε το Bankware, µια µονάδα που έχει σκοπό να αναπτύξει λύσεις 

λογισµικού για τις νέες και αυξηµένες ανάγκες των τραπεζών. Η εµπειρία των 

συντελεστών της Bankware έχει καταδείξει τα εξής: 

• Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις κάθε τράπεζας είναι συνήθως διαφορετικές. 

• Καµιά λύση δεν είναι κατάλληλα εάν δεν έχει κλιµακωτή (scalable) 

αρχιτεκτονική. 

• Οι οικονοµικές σχέσεις είναι κρίσιµες. 

   

Με βάση τα παραπάνω η Bankware προσφέρει µια σειρά µοναδικών προϊόντων. Το 

προϊόν για τις καθηµερινές τραπεζικές συναλλαγές (retail banking) είναι το Banknow. 

Πρόκειται για ένα προϊόν µε πελατοκεντρική αρχιτεκτονική που βοηθάει τις τράπεζες 

να επικεντρώσουν στις ανάγκες του πελάτη µέσα από τα διάφορα ηλεκτρονικά 

κανάλια. Χαρακτηριστικά του Banknow είναι ανάλυση των κερδών από κάθε πελάτη, 

πλήρης έλεγχος και πρόληψη απάτης, 24x7 ικανότητα επεξεργασίας real time, πλήρης 

συµβατότητα µε όλα τα υπάρχοντα συστήµατα. Το Banknow αποτελείται από 

διάφορα προϊόντα τα οποία µπορούν να εγκατασταθούν όλα µαζί ή το κάθε ένα 

ξεχωριστά. Τα προϊόντα αυτά είναι:  

• eNow. Αποτελεί την λύση για Internet Banking και βασίζεται σε τεχνολογίες 

Java. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε application server. To eNow 

υλοποιείται χρησιµοποιώντας ένα δίκτυο από συστατικά τα οποία χωρίζονται σε 

διάφορα επίπεδα. 

1. eNow Financial Server: Αυτή η µονάδα έχει τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο 

(Data Access) επικοινωνεί µε τη βάση δεδοµένων της επιχείρησης. Το δεύτερο 

http://www.polaris.co.in/
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(Business Logic) εκτελεί όλους τους υπολογισµούς και µεταφέρει δεδοµένα 

στα άλλα δύο επίπεδα. Οι επιχειρηµατικοί κανόνες βρίσκονται σε αυτό το 

επίπεδο. Το τρίτο επίπεδο (Channel Adapter) είναι αυτό στο οποίο 

εκτελούνται όλες οι συναλλαγές. 

2. eNow Web Server: Αποτελείται από δύο επίπεδα. Το πρώτο (Transaction 

Request Handler) είναι αυτό που αποκαθιστά την επικοινωνία µεταξύ του 

financial και του web server. Το δεύτερο (Client Handler) δέχεται αιτήµατα 

από τους διάφορους clients και τα µεταβιβάζει στο Transaction Request 

Handler.  

Στις µεγάλες τράπεζες µε µεγάλη πελατειακή βάση και πολλές συναλλαγές 

διατίθεται το eNowplus, µια λύση που αντιµετωπίζει την ενδεχόµενη αυξηµένη 

µελλοντική ζήτηση για ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

της είναι: 

��Υποστηρίζει µέχρι 4644835 πελάτες 

��Υποστηρίζει µέχρι 388494 ταυτόχρονες συναλλαγές. 

��Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα OFX, FIX και SWIFT για γρήγορες και ασφαλής 

συναλλαγές. 

��Έχει υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και πρωτοποριακή σχεδίαση.  

• WapNow: Σύστηµα για συναλλαγές µέσω κινητού. Εκτός του WAP υποστηρίζει 

και ενηµέρωση των πελατών µέσω SMS.  

• DepositNow: Σύστηµα για διαχείριση των αποταµιεύσεων 

• CollectNow: Σύστηµα για διαχείριση της συλλογής των εισπρακτέων ποσών από 

τους πελάτες 

• LoanNow: Σύστηµα εκχώρησης online δανείων στους ενδιαφερόµενους 

 

∆οκιµαστική έκδοση του προγράµµατος υπάρχει στη διεύθυνση: 

www.bankware.ws/demoform2.html 

http://www.bankware.ws/demoform2.html
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CostumerLink� PC Banking της Equifax (www.equifax.com) 

Η σουίτα CostumerLink� σχεδιάστηκε για χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που 

θέλουν να υιοθετήσουν και προωθήσουν ένα πρόγραµµα e-banking. Πρόκειται για 

µια ολοκληρωµένη λύση που αποτελείται από τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες του e-

banking. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν στη τράπεζα µείωση του προσωπικού, 

µείωση εξόδων διαχείρισης back-office, αυξηµένη κερδοφορία.      

Το προϊόν της Equifax πρόκειται ουσιαστικά για ένα εικονικό τραπεζικό 

κατάστηµα το οποίο τρέχει σε Windows NT χρησιµοποιώντας SQL. Πρόκειται για 

ένα ασφαλές, ευκίνητο και εύκολο στη χρήση προϊόν που δίνει στον πελάτη τη 

δυνατότητα να ανακτά την πληροφορία που χρειάζεται ώστε να διαχειρίζεται τα 

οικονοµικά του. Την ίδια στιγµή βοηθάει την τράπεζα να προσθέτει νέους πελάτες, να 

http://www.equifax.com/
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αυξάνει τα έσοδά της και να µειώνει το κόστος. Επίσης δίνει την δυνατότητα 

χρησιµοποίησης διαφόρων καναλιών στην επαφή µε τον πελάτη όπως e-mail, fax, 

καθώς και µια πρωτοποριακή µέθοδο marketing. Μερικά από αυτά που προσφέρει το 

CostumerLink PC Banking φαίνονται παρακάτω: 

• Οικονοµική και συνεχής σύνδεση µεταξύ της τράπεζας και του τερµατικού στο 

σπίτι του πελάτη 

•  24ωρη πρόσβαση στους λογαριασµούς αλλά και στα ιστορικά τους, αλλά και 

ένας ¨ηλεκτρονικό ταµίας¨ που καθιστά την διαχείριση του λογαριασµού 

ευκολότερη από ποτέ 

• Ικανότητα των πελατών να πληρώνουν λογαριασµούς αυτόµατα µέσω εθνικού 

δικτύου 

• ∆υνατότητα µεταφοράς λογαριασµών αλλά και χρηµάτων καθώς και δυνατότητα 

αποπληρωµής δανείων καθώς και παραγγελίας νέων τραπεζικών προϊόντων 

• Συµβατότητα µε γνωστά λογισµικά διαχείρισης οικονοµικών όπως το Quicken 

και το Microsoft Money 

• ∆υνατότητα της τράπεζας να µεταδίδει στους πελάτες διάφορες πληροφορίες 

όπως π.χ. επιτόκια ή ώρες λειτουργίας 

• ∆ιάφορα επίπεδα ασφάλειας 

• ∆υνατότητα ολοκλήρωσης µε άλλα προϊόντα της εταιρείας 

• Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη από επαγγελµατίες 

Η Equifax είναι µια από τις µεγαλύτερες και πιο γνωστές εταιρείες στον τοµέα του 

λογισµικού για χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Περίπου 8000 προϊόντα της Equifax 

υπάρχουν εγκατεστηµένα σε 1800 ιδρύµατα στην Αµερική. Μερικοί λόγοι για τους 

οποίους οι πελάτες πρέπει να διαλέξουν να συνεργαστούν µε την εταιρεία είναι: 

• Οικονοµική ευρωστία και σταθερότητα. 

• Προσφορά ολοκληρωµένων συστηµάτων. 

• Μεγάλη εµπειρία 

• ∆ελεαστικές και έξυπνες προτάσεις  

Μια δοκιµαστική έκδοση του προγράµµατος υπάρχει στη διεύθυνση:  

www.efx-ebanking.com/pcbdemo/site/index.htm 
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Clearvision της Alaric (www.alaric.com) 

 

H Alaric είναι ένας ειδικευµένος προµηθευτής software µε προηγµένη 

τεχνολογία για ηλεκτρονικές συναλλαγές και Internet banking, έκδοση ηλεκτρονικών 

πιστοποιητικών, risk management. Τα προϊόντα της εταιρείας αναπτύσσονται µε Java 

και είναι συµβατά σχεδόν µε όλα τα λειτουργικά συστήµατα αλλά και τον εξοπλισµό 

εταιρειών όπως η Tandem, η Stratus, η Sun, η Hewlett Packard και η ΙΒΜ. Το 

προσωπικό της Alaric ασχολείται µε θέµατα ηλεκτρονικών πληρωµών και 

συναλλαγών τα τελευταία 20 χρόνια. 

Η Alaric διαθέτει µια µεγάλη ποικιλία από προϊόντα τα οποία ειδικεύονται 

στους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωµής.  

Το Clearvision είναι ένα προϊόν το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να κάνει συµβατά 

το παραδοσιακό (legacy) σύστηµα πληρωµών της τράπεζας µε τους νέους 

µηχανισµούς του Internet.  

Άλλα προϊόντα της εταιρείας είναι το Message Mapper, το οποίο µεταφράζει τα 

µηνύµατα ανάµεσα στο legacy system και στα νέα συστήµατα, το Authentic, ένα 

πρόγραµµα πιστοποίησης των συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες, το Fractals, ένα 

πρόγραµµα που ελαχιστοποιεί το risk management κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

µα πιστωτικές κάρτες και τέλος το Metafor, ένα πρόγραµµα για fraud detection.    

To πρόβληµα που καλείται να λύσει το Clearvision είναι το εξής: Μια τράπεζα 

προσφέρει µέσω του ΑΤΜ κάποιες συγκεκριµένες συναλλαγές όπως υπόλοιπο, 

µεταφορά χρηµάτων, κινήσεις λογαριασµών κτλ. Το ιδανικό για την τράπεζα θα ήταν 

να µπορούσε να προσφέρει τις συναλλαγές αυτές στους πελάτες της µέσω ενός 

browser. Επίσης θεωρείται δεδοµένο πως οι προγραµµατιστές της τράπεζας δεν είναι 

σε θέση να υλοποιήσουν ένα τέτοιο σύστηµα. Το Clearvision λύνει αυτό το πρόβληµα 

προσφέροντας ένα εύχρηστο περιβάλλον  στο Internet, το οποίο όµως δέχεται και 

µηνύµατα συναλλαγών από το legacy system της τράπεζας. Προσφέρει δηλαδή online 

σύνδεση των ΑΤΜ µε το σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών της Τράπεζας.  

 

http://www.alaric.com/
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Το Clearvision είναι ο τρόπος για να αποκτήσει το legacy system της τράπεζας 

Java interface χωρίς να χρειαστεί να γίνει σε αυτό η παραµικρή αλλαγή. 
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XCELBANK της XCELSOFT (www.xcelsoft.com) 

 

Το προϊόν XCELBANK της XCELSOFT αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση για 

τις τράπεζες που θέλουν να παρέχουν τραπεζικές εργασίες µέσω Internet. 

Υποστηρίζονται όλες οι διαδοµένες τραπεζικές υπηρεσίες. Η φιλοσοφία του 

προϊόντος βασίζεται στα εξής: 

 

• Τραπεζικές υπηρεσίες µέσω Internet κατευθείαν στο γραφείο του κάθε πελάτη 

• Μία κεντρική βάση δεδοµένων καθώς και κεντρικός έλεγχος και διαχείριση 

• Οι Web Server δουλεύουν αρµονικά µε τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα 

• Αρχιτεκτονική Client-Server τριών επιπέδων και αντικειµενοστραφής 

µεθοδολογία  

• DCOM διαδικασίες γραµµένες σε Microsoft VB.5 (32-bit)  

• Συνολικά ασφαλής πρόσβαση των πελατών στις υπηρεσίες 

• Περιβάλλον εργασίας: Microsoft NT, Back-office (SQL, SNA, SMS), Office 

(Word, Access, PowerPoint, Graph), NetMeeting, Microsoft Transaction 

Server, LAN and WAN (X.25) 

 

http://www.xcelsoft.com/
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Αναλυτικότερα οι κυριότερες υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει η τράπεζα 

στους πελάτες είναι: 

• Απόλυτη εξασφάλιση ταυτότητας πελάτη µε ψηφιακή υπογραφή  

• ∆ηµιουργία τραπεζικών λογαριασµών  

• Έλεγχος υπολοίπου λογαριασµών καθώς και ιστορικό συναλλαγών  

• Μεταφορά χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών οπουδήποτε στον κόσµο 

• Απόκτηση και έλεγχος πιστωτικών καρτών  

• ∆άνεια καταναλωτικά, επαγγελµατικά καθώς και υποθήκες  

• Ανάλυση κερδοφορίας των επενδύσεων του πελάτη 

• Πληρωµή λογαριασµών 

• Ισοτιµίες συναλλάγµατος και γενικότερα προσφορά προϊόντων σε πολλά 

νοµίσµατα 

• ∆υναµική διαχείριση κεφαλαίου µέσω επενδυτικών προϊόντων 

 

Μια εικονική τράπεζα που προσοµοιώνει την τελική τράπεζα βρίσκεται στην 

διεύθυνση: 

www.xcelbank.com 

 

http://www.xcelbank.com/


E-Banking: Σύγκριση σχετικών προγραµµάτων    

Ηλίας Λιάκος � Ευθύµιος Τρίγκας 

24

netSYMBOLS της Systemaccess (www.systemaccess.com) 

 

H Systemaccess είναι από τις µεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης λογισµικού για 

τον τραπεζικό τοµέα παγκοσµίως. Η εταιρεία ανέπτυξε το 1998 και ειδικό λογισµικό 

για συναλλαγές µέσω Internet το οποίο ονόµασε netSYMBOLS. Το προϊόν 

χρειάστηκε 600 ανθρωποχρόνια εργασίας για να αναπτυχθεί και υπόσχεται να 

οδηγήσει τις τράπεζες στις νέας µορφής συναλλαγές. Αποτελείται από 30 

ολοκληρωµένες ανεξάρτητες µονάδες οι οποίες υποστηρίζουν πλήρως όλες τις 

µορφές συναλλαγών µέσα σε µια τράπεζα. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι είναι 

το πιο ολοκληρωµένο σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών, και από τα πρώτα που 

εµφανίστηκαν. 

Το netSYMBOLS λειτουργεί κάτω από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα και 

συνεργάζεται µε Oracle καθώς και µε DB2 και SQL Server.  

Το κοµµάτι εκείνο του netSYMBOLS που είναι υπεύθυνο για τη συναλλαγή 

µεταξύ πελάτη και τράπεζας είναι το eCRM. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο 

παρέχει στον πελάτη και στον υπάλληλο της τράπεζας την πλήρη εικόνα των 

συναλλαγών κάθε πελάτη. Επιτρέπει ουσιαστικά στην τράπεζα να προσφέρει 

προϊόντα στους πελάτες. Το eCRM έχει τις εξής λειτουργίες: 

• Μοναδικά συναλλάσσεται µε κάθε πελάτη προσφέροντάς του υπηρεσίες. 

• Καταγράφει όλες τις σηµαντικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια µιας συναλλαγής. 

• Αποθηκεύει τις συναλλαγές του κάθε πελάτη, διαµορφώνοντας έτσι ένα προφίλ. 

Το netSYMBOLS παρέχει στον πελάτη ελευθέρια να εκτελέσει από όποιο µέσο 

εκείνος επιθυµεί τις συναλλαγές του. Σύµφωνα µε την εταιρεία ¨το netSYMBOLS 

φέρνει την τράπεζα στον πελάτη¨.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.systemaccess.com/
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Το eCRM διαθέτει κάποια επίπεδα όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. 

• netSYMBOLS Customer Profile: Συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν έναν πελάτη σε ένα συγκεκριµένο σηµείο το οποίο είναι προσβάσιµο 

από οποιοδήποτε σηµείο. 

• netSYMBOLS Customer Events: Πρόκειται για ένα repository στο οποίο 

υπάρχουν τα στοιχεία σηµαντικών πελατών. Όταν οι πελάτες αυτού εκτελέσουν 

κάποια συναλλαγή τότε ειδοποιείται ο υπεύθυνος τραπεζίτης για να κάνει τις 

αναγκαίες ενέργειες για καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. 

• netSYMBOLS Customer Knowledge: Μετατρέπει τα δεδοµένα των πελατών σε 

χρήσιµες πληροφορίες ώστε να τις επεξεργαστεί το Customer Profile. Μέσω του 

επιπέδου αυτού ενδέχεται να γίνεται και προσωπικό marketing. 

• netSYMBOLS Customer Static: Περιέχει πληροφορίες για τον πελάτη που δεν 

αλλάζουν συχνά κατά τη διάρκεια της σχέσης του µε την τράπεζα όπως π.χ. 

δηµογραφικά στοιχεία, διευθύνσεις, οικογενειακή κατάσταση. Αποτελεί τη βάση 

στην οποία εργάζονται όλα τα επίπεδα. 

• netSYMBOLS Customer Accounts: ∆ιαχειρίζεται τους λογαριασµούς των 

πελατών. Υπολογίζει υπόλοιπα, κινήσεις λογαριασµών κτλ. 

• netSYMBOLS Limits: Υπολογίζει τα πιστωτικά όρια κάθε πελάτη συνολικά. 

Προστατεύει ουσιαστικά την τράπεζα κυρίως από κινδύνους που προέρχονται από 

πελάτες που συναλλάσσονται µε την τράπεζα µόνο ∆ιαδικτύου.  

Μαζί µε το eCRM εργάζεται και το eFINANCE το οποίο ολοκληρώνει τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές του πελάτη αλλά συγχρόνως προετοιµάζει και την τράπεζα 

ώστε πάντα να έχει σε επάρκεια τα τραπεζικά εκείνα προϊόντα τα οποίο ενδιαφέρουν 

συγκεκριµένους πελάτες. 

Εκτός από τις παραπάνω σουίτες η εταιρεία έχει αναπτύξει και την Enterprise 

Operations Centre η οποία αναλαµβάνει τη λειτουργία στο back-office της τράπεζας 

µε επίπεδα που αφορούν τη γενική λογιστική, τη διαχείριση αποθεµάτων, 

λογαριασµούς, υποχρεώσεις προς τους πελάτες κτλ..  
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PROFITS της Intrasoft (www.intrasoft.gr) 

 

H Intrasoft είναι µία από τις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες software και 

ολοκληρωµένων συστηµάτων, µε σηµαντική διεθνή παρουσία σε διάφορα projects 

στην ΕΕ, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή καθώς και στις ΗΠΑ. Οι 

κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων 

πληροφορικής, η ανάπτυξη λογισµικού, υπηρεσίες συµβούλου, η έρευνα και η 

ανάπτυξη. Οι κυριότεροι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται, µεταξύ άλλων, 

είναι : Ο τραπεζικός και οικονοµικός τοµέας, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισµός κ.α. 

 
Η Intrasoft έχει αποκοµίσει µεγάλη εµπειρία αλλά και τεχνογνωσία στον 

τραπεζικό αλλά και στον ασφαλιστικό τοµέα, προσφέροντας λύσεις εδώ και δέκα 

χρόνια. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι η ανάπτυξη, για τον τραπεζικό τοµέα, 

του συστήµατος PROFITS. Το PROFITS είναι ένα online, real-time, customer-

oriented, multicurency σύστηµα το οποίο σχεδιάστηκε µε βάση τις σύγχρονες 

τραπεζικές πρακτικές αλλά και τα πιο σύγχρονα εργαλεία. Το PROFITS αποτελεί µια 

εφαρµογή τόσο για front-office χρήση όσο και για back-office, για καταστήµατα, για 

κεντρικές εγκαταστάσεις, για εναλλακτικά δίκτυα, το οποίο υποστηρίζει σε 24ωρη 

συνεχής τραπεζικές συναλλαγές. 

Εξ� αιτίας της λειτουργικότητας αλλά και της πρωτοποριακής τεχνολογίας του, 

αποτελεί την επιλογή σηµαντικών οργανισµών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό όπως η Γενική Τράπεζα, η Αγροτική Τράπεζα, τα ΕΛΤΑ, η Bank of 

Valleta στη Μάλτα, η Beirut Riyad Bank στο Λονδίνο και στη Βηρυτό κ.α.  

Όπως αναφέρθηκε το PROFITS αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

τραπεζικών συναλλαγών. Η ολοκλήρωσή του έγινε σύµφωνα µε το πρότυπο 

ποιότητας ISO 9001 και µε τη χρήση του εργαλείου Sterling�s COOL:Gen το 

κυριότερο περιβάλλον για ανάπτυξη εφαρµογών σε πολλαπλές πλατφόρµες. Το 

PROFITS εξασφαλίζει προτυποποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών, ενώ 

µεγιστοποιεί την παραγωγικότητα καθώς και την εξυπηρέτηση των πελατών. Επίσης 

λόγω της πελατοκεντρικής του αρχιτεκτονικής, διασφαλίζει την δηµιουργία νέων 

τραπεζικών προϊόντων, ενώ προβλέπει τις µελλοντικές ανάγκες της αγοράς. 

http://www.intrasoft.gr/
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Το PROFITS παρέχει στο τραπεζικό τοµέα µε ένα µοντέρνο και ολοκληρωµένο 

περιβάλλον και υποστηρίζει λειτουργίες και πληροφοριακές ανάγκες όλων των 

επιπέδων, µέσω µιας ποικιλίας υποσυστηµάτων: 

• ∆ιαχείριση πελατών   

• ∆ιαχείριση προϊόντων 

• Καταθέσεις 

• ∆άνεια και υποθήκες 

• Μεταφορά κεφαλαίου στο εξωτερικό 

• Γενική λογιστική 

• Υποστήριξη υποκαταστήµατος  

• Συνάλλαγµα 

• Πληρωµές σε τρίτους 

• Ασφάλεια  

• Θυρίδες 

• ∆ιαχείριση Κέρδους  

• ∆ιαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων 

Σε όλα τα παραπάνω υποσυστήµατα κοινά είναι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Πελατοκεντρική αρχιτεκτονική 

• ∆ηµιουργία νέων προϊόντων 

• Uni � Teller Υπηρεσίες   

• Αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες εντός καταστήµατος  

• Αυτοµατοποιηµένη ολοκλήρωση back office και front office  

• Βελτιστοποίηση ροής εργασιών 

• Αυτόµατες αναφορές ηµέρας ανά χρήστη και ανά προϊόν  

• ∆ιαχείριση ασφάλειας χρηστών  

To PROFITS σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συµβατό µε όλες τις διαθέσιµες 

πλατφόρµες όπως UNIX, IBM/MVS, DEC/VMS, όλα τα RDBMS κ.α.. Μερικά 

σηµαντικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του PROFITS είναι τα παρακάτω: 

• Αρχιτεκτονική Client - Server 

• ∆ιεξαγωγή συναλλαγών σε πραγµατικό χρόνο και 24ώρη λειτουργία  

• Modularity and Expandability  

• Χρήση σχεσιακών βάσεων δεδοµένων 

• Φιλικό γραφικό περιβάλλον διεπαφής µε τον χρήστη (GUI) 
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Σύγκριση µεταξύ των προγραµµάτων 
 

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες κάθε προγράµµατος, ο τρόπος που αυτές 

υλοποιούνται και το γραφικό περιβάλλον διεπαφής του χρήστη είναι κάποια από τα 

χαρακτηριστικά τα οποία θα µελετήσουµε, προκειµένου να εξάγουµε συµπεράσµατα 

στη προσπάθεια µας να αξιολογήσουµε τα προγράµµατα. 

Παρακάτω παρατίθονται συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά  που µπορεί να 

προσφέρει ένα πρόγραµµα και βάσει των οποίων αξιολογούµε όλα τα προγράµµατα: 

1. Συνολική εµφάνιση προϊόντος 

2. Ευχρηστία � Φιλικότητα προς τον χρήστη 

3. Τεχνολογία που χρησιµοποιείται (JV:JAVA, VB:Visual Basic, SQL, OR: Oracle, 

CG: Cool Gen) 

4. Επίπεδο προσφερόµενης ασφάλειας 

5. ∆υνατότητα να ανοιχθεί νέος λογαριασµός 

6. Ενηµέρωση για κινήσεις / υπόλοιπα λογαριασµών 

7. Ιστορικά συναλλαγών 

8. ∆υνατότητα να πληρώνονται λογαριασµοί µε ηλεκτρονικές εντολές 

9. Μεταφορές ποσών µεταξύ λογαριασµών 

10. ∆ιαθεσιµότητα υπηρεσίας 

11. Έκδοση πιστωτικών καρτών 

12. Έκδοση καρτών ΑΤΜ 

13. Αίτηση χορήγησης δανείου 

14. Υποθήκες 

15. Αίτηση χορήγησης µπλοκ επιταγών / ενηµέρωση κινήσεων 

16. ∆ιασυνοριακές συναλλαγές 

17. ∆υνατότητα συναλλαγής σε διάφορα νοµίσµατα 

18. Αγοραπωλησία µετοχών 

19. Αµοιβαία κεφάλαια 

20. ∆υνατότητα δηµιουργίας χαρτοφυλακίου µε υπολογισµό κερδών/ζηµιών 

21. Εξαγωγή ∆εδοµένων σε προγράµµατα διαχείρισης οικονοµικών 

22. Τιµές χρηµατιστηρίου 

23. Αµφίδροµη επικοινωνία µε τον πελάτη 

24. Υποστήριξη πελατών  
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1. Συνολική εµφάνιση 9 9 9 8 9 8 9 8 8 8 
2. Ευχρηστία-Φιλικότητα 9 9 8 8 9 8 � 8 � � 
3. Τεχνολογία JV JV � � JV SQL JV OR � CG
4. Ασφάλεια 9 9 10 8 9 9 8 8 8 9 
5. Νέοι λογαριασµοί � � � � � � � � � � 
6. Ενηµέρωση λογ/σµών � � � � � � � � � � 
7. Ιστορικά � � � � � � � � � � 
8. Πληρωµές λογ/σµών � � � � � � � � � � 
9. Μεταφορές χρηµάτων � � � � � � � � � � 
10. ∆ιαθεσιµότητα � � � � � � � � � � 
11. Έκδοση πιστωτικών � � � � � � � � � � 
12. Έκδοση καρτών ΑΤΜ � � � � � � � � � � 
13. Αίτηση δανείου � � � � � � � � � � 
14. Υποθήκες � � � � � � � � � � 
15. Χορήγηση επιταγών � � � � � � � � � � 
16. ∆ιασυνοριακές συν/γες � � � � � � � � � � 
17. Πολλά νοµίσµατα � � � � � � � � � � 
18. Αγοραπωλησία µετοχών � � � � � � � � � � 
19. Αµοιβαία κεφάλαια � � � � � � � � � � 
20. ∆ηµιουργία χαρτ/κίου � � � � � � � � � � 
21. Εξαγωγή δεδοµένων � � � � � � � � � � 
22. Τιµές χρηµατιστηρίου � � � � � � � � � � 
23. Αµφίδροµη επικοινωνία � � � � � � � � � � 
24. Υποστήριξη πελατών � � � � � � � � � � 
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Συµπεράσµατα 
 

Μετά από την σύγκριση των προϊόντων το συµπέρασµα το οποίο εύκολα 

εξάγεται είναι ότι όλα τα προϊόντα τα οποία αξιολογήθηκαν έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά, γεγονός που κάνει τον ανταγωνισµό υψηλό. Τα κοινά αυτά 

χαρακτηριστικά είναι: 

• Καλαίσθητη σχεδίαση 

• Υψηλή τεχνολογία 

• Υψηλό επίπεδο ασφάλειας 

• Πληθώρα προσφερόµενων υπηρεσιών 

 

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό των προϊόντων είναι ότι σχεδόν όλα ουσιαστικά 

αποτελούνται από επιµέρους προϊόντα, τα οποία εξειδικεύονται το καθένα ξεχωριστά 

σε διάφορους τοµείς του Internet Banking. Έτσι οι ενδιαφερόµενες τράπεζες µπορούν 

να προµηθευτούν είτε ολοκληρωµένο το προϊόν είτε µέρος αυτού. 

Από την σύντοµη επαφή µε τα προγράµµατα ξεχώρισαν 3 προϊόντα γιατί 

παρουσίασαν τις πιο ολοκληρωµένες υπηρεσίες, είχαν τις πιο καινοτόµες τεχνολογικά 

λύσεις καθώς και για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης. Συγκεκριµένα: 

• Axis� Internet Banking της Digital Insight,  

• BankFrame� της Eontec 

• BankNow� της Polaris 

 

Πλέον κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που ενδιαφέρεται να υιοθετήσει το 

eBanking, αφού πρώτα αξιολογήσει τις δικές του ανάγκες, καλείται να επιλέξει µε τα 

δικά του κριτήρια το καταλληλότερο προϊόν. 
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